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20 травня 2016 року в Кременчуцькому
національному
університеті
імені
Михайла
Остро-

градського
відбулися
заходи
з
нагоди Дня університету та Дня науки.
Святкування розпочалось урочи-

Засідання наглядової ради

У
рамках
святкування
Дня
університету
відбулося
засідання наглядової ради Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла
Остроградського.
На засіданні були присутні: академік-секретар
відділення
фізико-технічних проблем енергетики,
член президії Національної академії
наук України Кириленко Олександр
Васильович; віце-президент Національної академії педагогічних наук
України Гуржій Андрій Миколайович; радник президії Національної
академії наук України Стогній Борис Сергі йович; член-кореспондент
Національної академії наук України
Симоненко Валентин Костянтинович;
голова правління ПАТ «Полтавський
гірничо-збагачувальний
комбінат»
Лотоус Віктор Вікторович; голова
наглядової ради ТОВ «АВМ-Ампер»
Бугайчук Віктор Михайлович; голова наглядової ради, президент ПАТ
«Кременчуцький завод дорожніх машин» Данилейко Микола Іванович;
Коваленко Володимир Миколайович;
Онищенко Володимир Вікторович.
Робота наглядової ради розпочалася з урочистого мітингу, присвя-

ченого святкуванню Дня університету та Дня науки, на якому
виступили почесні гості з Києва з
найщирішими привітаннями і побажаннями успіхів усьому багатотисячному колективу нашого університету.
Після чого відбулося засідання, на
якому ректор університету професор
Загірняк М. В. виступив з доповіддю
«Про виконання завдань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
за 2015/16 навчальний рік і шляхи його перспективного розвитку».
У своїй ґрунтовній доповіді Михайло Васильович наголосив на вагомих

стим мітингом, у якому взяли участь
почесні гості, міський голова, члени наглядової ради університету.
Міський голова Віталій Малецький, вітаючи колектив університету, наголосив, що Кременчуцький
університет є освітнім центром Полтавщини та всієї центральної України.
Насамперед він побажав студентам
віднайти себе у житті та реалізувати
власний потенціал, сподіваючись, що
допоможе їм у цьому саме вища освіта.
Ректор університету Михайло Загірняк привітав свій колектив із важливими датами, що поєднують студентів,
викладачів,
наукових
співробітників, усіх, хто працює та навчається у вищому навчальному закладі і
примножує його наукові здобутки.

здобутках університету на національному і міжнародному рівнях, а також
окреслив коло питань, вирішення
яких дозволить університету і надалі
ефективно функціонувати та забезпечувати високу якість освітніх послуг.
Звіт ректора про роботу університету
був одностайно схвалений членами наглядової ради. Після робочого засідання члени наглядової ради відвідали
виставку наукових досягнень кафедр
університету. Особливу зацікавленість
гості виявили до розробок, що стосуються
енергоресурсозбереження
в електротехніці та електромеханіці, процесів струменевого різання
матеріалів, упровадження новітніх
технологій у навчальний процес.

XVІI Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах.
Наука, освіта і практика»

В унівсерситеті Інститут електромеханіки, енергоресурсозбереження і
систем управління провів XVІI Міжнародну науково-технічну конференцію
«Проблеми енергоресурсозбереження
в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES`2016).
Під час конференції відбулися
два пленарні та шість секційних засідань (у тому числі англомовна секція і секція стендових доповідей).
Усього на участь у конференції
ICPEES`2016 було подано 95 заявок від представників України
та 10 іноземних країн: Німеччини, Польщі, Словаччини, Білорусії,
США, Республіки Казахстан, Марокко, Китаю, Замбії та Мозамбіка.
У роботі конференції взяли участь
145 осіб, із них: 21 доктор технічних наук, 32 кандидати технічних
наук, 18 аспірантів, 47 студентів,

21 викладач і фахівець ВНЗ, 6 представників підприємств. Більшість із
них представили результати своїх
досліджень і розробок у вигляді доповідей та наукових публікацій.
У рамках конференції проведено
IX Спеціалізовану виставку «Сучас-

ні технології в освіті та виробництві».
Під час роботи конференції відбулося ознайомлення її учасників з
лабораторною базою Інституту електромеханіки,
енергозбереження
і
систем управління, а також творче спілкування між науковцями.

Круглий стіл «Історичні уроки
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
державотворення»
«Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»
У КрНУ був проведений Круглий
Кафедра психології, педагогіки та
філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провела ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Психолого-педагогічні та політичні
проблеми у трансформаційних процесах
українського
суспільства».
На пленарному засіданні були представлені виступи науковців, відбувся відеозв’язок з фахівцями відділу
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук.
Робота секцій передбачала висвіт-

лення педагогічних, психологічних,
політичних аспектів трансформаційних процесів українського суспільства.
Особливий інтерес учасників і гостей
конференції викликали майстер-класи, які проводили фахівці з різних тем.
Конференція співпала зі святкуванням Міжнародного дня психолога та 25-річчям кафедри психології, педагогіки та філософії,
тож студенти спеціальності «Психологія»
привітали
викладачів
кафедри
святковим
концертом.
Дякуємо організаторам, гостям і
студентам за участь у конференції!

стіл до 20-річчя Конституції та 25-ї
річниці проголошення Незалежності
України «Історичні уроки державотворення, правові засади та їх політологічні аспекти в сучасній Україні».
Захід складався з трьох частин, присвячених окремо історичним урокам українського державотворення, його правовим
засадам і політологічному аналізу сучасного етапу побудови нашої держави.
Між доповідями відбувалося їх обговорення. Також присутні мали можливість
висловити свої думки щодо найбільш важливих проблем українського державотворення та одержати розгорнуті коментарі.

Підсумковий круглий стіл «Протидія корупції»

У травні 2016 року відбувся підсумковий круглий стіл «Протидія корупції»
за підтримки відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні.
Протягом березня–травня викладачі кафедри економіки Кременчу-

цького національного університету
імені Михайла Остроградського, які
є випускниками «Відкритого світу» –
програми, що фінансується Конгресом
США та здійснюється Центром лідерства «Відкритий світ» при бібліотеці

Конгресу США – Маслак Ольга Іванівна, Пряхіна Катерина Андріївна та
Бала Володимир Володимирович отримали грант на реалізацію проекту «Students for academic Integrity».
У рамках проекту були проведені
заходи, спрямовані на зміцнення академічної цілісності в системі вищої
освіти України. Це зроблено за рахунок кампанії з підвищення обізнаності серед студентів університету.
Студенти брали участь у дискусіях
про важливість забезпечення прозорості управління, зниження рівня корупції, зміцнення демократії в нашій
країні. У процесі реалізації проекту
проводився конкурс студентських проектів-есе, спрямованих на заохочення
студентів бути учасниками соціально-економічних перетворень у суспільстві.

Університет обрав «Королеву КрНУ-2016»

Найочікуваніша подія весни – цьогорічний конкурс «Королева КрНУ»
– відбувся 23 травня у Міському палаці культури. Захід проходив під
актуальним гаслом «Ми – за європейську освіту!», яке й визначило тематику конкурсів для претенденток.
Ведучі розпочали вечір з привітання усіх присутніх: глядачів, учасників
і журі, головою якого традиційно є
ректор університету М. В. Загірняк.
Розповідаючи про особливості першого етапу боротьби за корону, ведучі
акцентували на тому, що знання і наука – найдорожчі надбання людства,
і саме цим повинні керуватися учасниці у постановці номерів. Відповідно
до визначених умов, дівчата виступали в ділових костюмах і розповідали
про найкращі університети Європи,
серед яких, звісно, є і наш національний університет. Учасниці зробили захоплюючі та цікаві доповіді та
презентації, у яких віртуально ніби
мандрували Німеччиною, Австрією,
Польщею, Францією, Словаччиною,
Великобританією, Італією, Угорщиною, Фінляндією, Чехією, Іспанією.
Кожна дівчина не тільки продемонструвала високий рівень ораторського
мистецтва, а й блискучий інтелект і
мовні здібності: виступи закінчувалися кмітливими та влучними цитатами
мовою, відповідною до обраних країн.
Однак справжня королева повинна
мати не лише гострий розум, а ще надзвичайні творчі здібності, які й продемонстрували учасниці, завершивши
свої розповіді про ВНЗ. Дівчата співали чуттєві та водночас динамічні пісні,
танцювали, захоплюючи погляди неймовірною пластикою та хореографією,
навіть відправляли журі та глядачам
повітряні поцілунки – загалом, робили все можливе, аби довести свою та-

лановитість і унікальність. Найбільше
вразив публіку палкий танець живота у виконанні чарівної Анжеліки
Бородай: відверте вбрання, упевнені
та граціозні рухи й надзвичайна, яскрава посмішка нікого не залишили
байдужими до магнетичної харизми
учасниці. Не залишилися без уваги
виступ Ганни Сніщенко з її барвистим
бабл-шоу та дитячим показом мод і
театрально-танцювальна постановка
Ксенії Мулиндіної, яка захопила думки й погляди публіки неймовірно емоційним декламуванням вірша в поєднанні з чаруючими звуками скрипки.
На радість чоловічої аудиторії, передостаннім етапом конкурсної програми був артистичний вихід дівчат у нарядах черлідерш. Костюми,
виконані у жовто-блакитній гаммі,
не лише ефектно виглядали, а й
повністю відповідали назві конкурсу
«Привабливість і грація», якнайкраще підкреслюючи стрункість і красу дівочих силуетів. Під час виходів
учасниць глядачі мали змогу переглянути на великому екрані короткі
презентації-фотосесії дівчат і прослухати їх короткі розповіді про себе.
Закінчився грандіозний захід неперевершеним дефіле конкурсанток у неймовірних вечірніх сукнях.
Дівчата вміло підібрали вбрання, підкресливши природну вроду
та неповторну особливість кожної.
Суддям було неабияк складно винести рішення, але врешті-решт, за підсумками голосування та підрахунками
результатів, визначилися переможці.
У першому конкурсі «Враження від
подорожі по університетах Європи»
перемогу в номінації «Інтелект і фантазія» за ділове вбрання і створення
образу та спеціальний приз від магазину золотих прикрас «Золото плюс»

отримала студентка факультету права, гуманітарних і соціальних наук,
майбутній філолог – Ірина Євдокимова. А за змістовне розкриття теми
та красномовність у цій же номінації
спеціальний приз відділу міжнародних зав’язків виборола студентка факультету електроніки та комп’ютерної
інженерії Ганна Сніщенко. У другому
творчому конкурсі «Краса і талант»
виграла студентка коледжу КрНУ
Ксенія Мулиндіна, яка отримала приз
від салону краси «Марія-Арт студіо».
У третьому конкурсі дефіле у черлідерських костюмах приз за перемогу в номінації «Привабливість і
грація» від торгової марки «Квітка колібрі» отримала студентка
Інституту механіки і транспорту
Тетяна Матвієнко. Його вручив директор Михайло Михайлович Ярина.
У четвертому конкурсі дефіле у
довгій вечірній сукні в номінації
«Шляхетність і жіночність» перемогу здобула студентка ФЕКІ Ганна
Сніщенко і отримала подарунок від
Академії краси «Тіанде», який вручила керівник сервісного центру
«Кременчук» Наталія Хмара. Головні
нагороди – титули та корони отримали: титул «Принцеса Чарівності»
присвоєний фіналістці Оксані Собенко, студентці медичного коледжу; титул «Принцеса Фантазії» – Єлизаветі
Жаровій, учениці колегіуму № 25.
Віце-королевою Відкритого конкурсу «Королева університету-2016»
стала Оксана Курінна, студентка
факультету економіки і управління.
Найвищу оцінку і титул Королеви Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського 2016 року отримала
фіналістка Анжеліка Бородай, студентка факультету економіки і управління.
Фото Віктора Петрова

Урок мужності та патріотизму

У Кременчуцькому національному
університеті імені Михайла Остроградського відбувся Урок мужності та
патріотизму, на який були запрошені
члени громадської організації «Об’єднання учасників і ветеранів АТО».
Захід був організований під час кураторської години для студентів факультету природничих наук, факультету
електроніки і комп’ютерної інженерії,
Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Аудиторія 1121 була переповнена. Захід
відкрила проректор з НПРГ Сергієнко В. В. і представила ветеранів АТО.
Після цього герої, які пройшли
пекло боїв – Дятков Андрій, боєць
30-го танкового батальйону, Саленко
Євгеній, боєць батальйону «Донбас»,
Мироненко Юрій, сержант взводу технічного забезпечення, Саліков Павло,
боєць добровольчого корпусу «Правий
сектор», Кравченко Олександр, боєць
92-ї бригади та представники медичної служби майор Граб Олександр,
фельдшер Мазилкін Артур, санітари
Оловаренко Олександр, Ляхов Антон

– розповіли про дійсне обличчя війни,
пекло донецького аеропорту, трагедію
Іловайська, будні солдатського життя, героїзм наших воїнів, підступність
і жорстокість російських найманців
і місцевих представників «русского
мира». Їхні розповіді супроводжувалися фотоматеріалами, була також

У 30-ту річницю чорнобильської трагедії шануємо пам’ять
її жертв

В університеті за участю студентів
відбувся зворушливий захід, присвячений 30-ій річниці чорнобильської
катастрофи та пам’яті її жертв. Гостя
зустрічі поетеса Юлія Юхимівна Ющенко, відома не тільки у нашому місті, а
й в Україні та за її межами, презентувала свою книгу «Чорнобильська віхола», проникливі вірші з якої декламували студенти нашого університету.
Чималий життєвий досвiд надає її
творчостi глибинної мудрості з вiдтiнком особистої фiлософiї. Юлiя Ющенко – поет-новатор, її поезiя цiкава i
саме тому заслуговує на читача.
Чорнобиль
має
неабияке значення
у житті та творчостi
автора, адже вона
родом з тих країв.
Бiль i туга, свiтлi
спогади про юнiсть,
про свою Батькiвщину, про рiдних,
близьких i друзiв,
котрi
залишилися
жити в Чорнобильськiй зонi, роздуми про

їхню i свою долю, про долю України червоною ниткою проходять через її поезiю.
Ця зустріч укотре вшанувала пам’ять
усіх загиблих і постраждалих у страшній катастрофі, нагадала присутнім
про трагедію століття – вибух на ЧАЕС.
Декламовані вірші повідали студентам
про негативний вплив аварії на стан
навколишнього середовища та здоров’я
населення, на життя та долі людей,
вони навчили присутніх розуміти та
сприймати біль і відчай усіх постраждалих, суттєво вплинули на формування патріотичних почуттів у молоді.

представлена військова амуніція, каски, бронежилети. Емоційні виступи
ветеранів, які втратили на цій війні
багато своїх друзів, знаходили відгук
у серцях студентів. У залі панувала
тиша, яка переривалась оплесками.
Наприкінці зустрічі студенти вручили воїнам квіти і зробили пам’ятне фото.

Студенти подякували
ветеранам за Перемогу!

Напередодні 9-го Травня студенти КрНУ традиційно привітали
ветеранів Кременчуцького обласного госпіталю з Днем Перемоги
над нацизмом у Другій світовій
війні. Студенти від імені молодого покоління Кременчука подякували тим, хто подарував життя їх
батькам та їм, завдяки кому вони
живуть у вільній країні. Представники творчої молоді з натхненням
співали пісень, танцювали, декламували зворушливі вірші, сповнені
прагнення до добра, миру, любові
до рідної Батьківщини. У концертній програмі взяли участь учасники постійно діючих народних творчих колективів «Домінанта», «На
межі поміж», а також переможці
фестивалю-конкурсу «Студентська
весна-2016». Ветерани були зворушені та вдячні за отримані позитивні емоції та святковий настрій.
Пам’ятаймо
про
подвиг
наших предків! Адже перемога
була сплачена мільйонами життів, сльозами рідних і близьких.
Спасибі полеглим і живим героям!

